
 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA  RADY MIEJSKIEJ 

 
 
 
 

RADA MIEJSKA W GNIEWIE • Plac Grunwaldzki 16/17 • 83-140 Gniew  
tel/fax 58 535 40 04 • e-mail: rada@gniew.pl • www.gniew.pl •NIP: 593-10-05-516  •  REGON 191675296 

Gniew, 2016.06.14  
SBR.0002.22.2016 
                                                                                

 

                                                   Szanowny Pan/Pani 

 

_____________________________________ 

                                                                                                                              

____________________________________ 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 
z późn. zm.) oraz § 17 ust 1, § 18 i § 39 Statutu Gminy Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. z 24.01.2003 r. Nr 12, poz.121, 
Dz. U. z dnia 29 listopada 2006 r. Nr 216, poz. 1586). 
 

zwołuję na dzień  29 czerwca 2016 r. (środa) na godz. 1100 
XXII Sesję Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji, 

która odbędzie się w Świetlicy OSP w Gniewie  
przy  ul. Kościuszki 6 

 i zapraszam do udziału z proponowanym niżej porządkiem obrad 

 

1. Sprawy organizacyjne 

 Otwarcie sesji 

 Stwierdzenie ważności obrad 

 Przyjęcie porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

2. Podjęcie uchwał w sprawie:  zatwierdzenia „sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniew 

za 2015 r. oraz Sprawozdania finansowego Gminy gniew za okres 01.01.do 31.12.2015 r.   
 Druk nr R/180/16  

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za 

2015 r.  
3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2015 r.  

 Druk nr R/179/16 

         w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.  
4. Podjęcie uchwał w sprawie:   

a) Druk Nr B/187/16 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: 

Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na rok  2016 i lata następne  
b) Druk Nr B/181/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie  

budżetu gminy Gniew na rok 2016.  
-verte- 
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c) Druk Nr B/182/16 

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia.  

d) Druk Nr B/183/16 
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta i 

gminy Gniew.” 

e) Druk Nr B/184/16 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu Kolonii Ostrowickiej. 
f) Druk Nr B/185/16 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Gniew. 

g) Druk Nr B/186/16 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew, uchwalonego uchwała Nr 

XIV/83/11 Rady miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2011 r.  
h) Druk Nr B/190/16 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania 

uchwał Rady 

6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych odpowiedziach na   

interpelacje.  

8. Interpelacje i zapytania radnych 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Ustalenie terminu następnej sesji. 

11. Zakończenie sesji. 

 

 
 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie 

 

                                                                                                                   Walentyna Czapska 

 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015  r.  poz.1515 z późn. zm.) pracodawca 

obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gmin. 


